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 آگاه  دانشجویا  از قوانين انضتاط  : 1کاربرگ شماره 

 

 

 

 اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم امام علی)ع(

 

 کوثر)ویژه خواهران( مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه

 نیمسال اول   1399-1400سال تحصیلی 

 
 با اهدای سالم و عرض خیر مقدم حضور دانشجوی ارجمند:

ها تاکید شده است. دانشگاه های دینی نیز بر آنشوند که در آموزهروری ارتقاء و پیشرفت هر جامعه محسوب میتندرستی و امنیت دو شرط مهم و ض
ن و فرهیختگان نیز از این امر مستثنی نیست ولکن به دلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصا

ن جو سرشار از آرامش و اعتماد در دانشگاه از اهمیت مضاعف برخوردار است. لذا ضمن تاکید بر حفظ جایگاه رفیع  دانشگاه و اهمیت سالمت ایبرقراری امنیت و 
دانشگاه کوشش رود؛ با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات، در حفظ محیط سالم محیط  در راستای تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت  دانشجویان، انتظار می

نامه انضباطی ا؛ آئینکنید و در موارد بروز مشاهده  امور خالف قانون و شئونات دانشجوئی، روند رسیدگی را به مراجع ذیصالح دانشگاهی بسپارید.  در این راست
 ی را به شرح  زیر تعیین کرده است:نامه اجرائی آن به منظور حفظ شأن و منزلت دانشگاهیان، مراجع رسیدگی به جرایم احتمالدانشجویان و شیوه

( شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان 3( شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه، 2( شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه، 1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

باشند همواره در ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی و حفظ میثاق دانشگاهی عه میخوشبختانه دانشجویان دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( که از نخبگان جام
د دانشگاه و در اجرای خود اهتمام ورزیده و نیاز به برخوردهای قانونی در مقابل تخلفات دانشجویی به ندرت ایجاد شده است. معذلک جهت اطالع دانشجویان نو ورو

وارد تخلفات عمومی، آموزشی و اداری، سیاسی و اخالقی و قانونی که مراعات آن در دانشگاه ضروری است؛ در این ، به اهم م98نامه اجرایی مصوب سال  شیوه
بینی  شود. الزم به ذکر است؛ برای هر یک از تخلفات زیر تنبیهاتی از احضار و اخطار شفاهی تا اخراج از دانشگاه و معرفی به مراجع قضایی پیشمختصر اشاره می

نامه  انضباطی و شیوه نامه امید است، در بین دانشجویان عزیز دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(  مصداق نخواهد داشت. در صورت نیاز به مطالعه کامل آیینگردیده و 
مراجعه نموده و یا جهت مشاوره  stu.kub.ac.irتوانید  به دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه و یا وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به آدرس اجرایی می

 تماس حاصل فرمایید. 129داخلی  32262862انضباطی با شماره 
  تخلفات:

 الف( جرائم عمومی:
 تهدید، تطمیع ، توهین ، فحاشی ، هتاکی ، افترا یا نشر اکاذیب؛-
 جعل و تزویر، ) جعل امضاء، جعل استاد، جعل عنوان(؛ -
 ضرب و جرح ؛-
 ت علمی ؛سرقت اموال ، سرق -
 ارتشاء ، کالهبرداری ، اختالس ، قتل ؛-
 هرگونه فعالیت و ارتباط با شرکتهای هرمی.-

 ب( تخلفات آموزشی و اداری:
 تخلف یا تقلب در امتحانات یا تکالیف مربوطه؛-
فرستادن شخص دیگری به جای خود یا حضور به جای شخص -

 دیگر در جلسه امتحان ؛
اجرای برنامه های دانشگاه و امور  اخالل یا وقفه یا مزاحمت در-

 خوابگاهها؛
 خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت .-

تخلفات سیاسی و یا  -رسیدگی به تعرضات دینی-ج
 امنیتی:

دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد که با منافع 
 ملی و امنیت عمومی در تعارض باشد؛

 گروه های محارب یا مفسد یا هواداری از آنها؛ عضویت در-
ارتکاب اعمال منجر به براندازی یا ایجاد بلوا و آشوب و برگزاری -

 تحصن یا تجمع بدون مجوز از مراجع قانونی
توهین به شعائر اسالمی یا ملی )مانند تظاهر به روزه خواری ، -

 ظایر آن(.توهین به حجاب ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اعالمیه و ن
 د( تخلفات اخالقی:

استعمال و توزیع سیگار و مواد مخدر اعتیارآور، شرب خمر ، قمار و -
 ... ؛

 استفاده با توزیع نوارها و لوح های صوتی و تصویری غیر مجاز؛-
 استفاده یا توزیع کتب، مجالت و عکس های مستهجن؛-
 تخلفات رایانه ای و الکترونیکی؛ -
جویی )مانند عدم رعایت حقوق دیگران، عدم رعایت شئون دانش-

 ایجاد درگیری، پرخاشگری، و ...(
 کوثر)ویژه خواهران(دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه 

   نام و نام خانوادگی:  -مشخصات فردی

 وضعیت تاهل شماره ملی تاریخ تولد نام پدر

    

 یلیمقطع تحص رشته تحصیلی شماره دانشجویی دین ومذهب

    

 تلفن همراه همسر تلفن همراه مادر تلفن همراه پدر تلفن همراه دانشجو

    

 نشانی محل سکونت خانواده:

یر در شماره توجه: هرگونه دعوت احتمالی شما به شورای انضباطی، از طریق تماس با شماره همراه ارائه شده خواهد بود؛ ضروری است در صورت هرگونه تغی
 رسانی شود.می، مراتب در اسرع وقت به این شورا اطالعهای اعالتماس

  باشد. اینجانب مفاد کاربرگ را مطالعه و تایید آن به منزله قبول و امضای موارد فوق می
 دانشجوامضاء و اثر انگشت            تاریخ                                                                                                                  

 

 

 رای مرکزی انضباطیشو -(1کاربرگ شماره )

شووورای انضووباطی  

 دانشجویان 



 



 

 فرم شناسنامه فرهنگی دانشجویان
 

 

 دانشجوی گرامی: 

  استعفادهای شاا خواهشانف اس  با تكايل این فرم ما را در شناخ  توانانفی ها و استعفادهای خود یاری دهيف تا با ایجاد بستری مناسب برای رشف و شكوفای

 رک  کليه دانشجویا  را در فعالي  های فرهنگ  وفوق برنامه دانشگا  فراه  آورد. عزیزا ، بتوا  زمينه مشا

 مشخصات دانشجو:

 صادر  از :           شاار  شناسنامه:  نام خانوادگ  )کامل(:  نام:

 رشته تحصيل :  مذهب:   دین:  کف مل :

 حصيل :مقطع ت تاریخ تولف:            □مرد □جنسي :  ز  شاار  دانشجوی :

 تلفن هارا : ایايل: مرکز:  استا :

 : مشخصات ایثارگری

      فرزند آزاده        فرزند جانباز      فرزند شهید     خانواده شهید

 توانمندی ها و مهارت های دانشجو:الف( 

 توانمندی ها میزان آشنایی و تسلط خود را در رشته های قرآنی زیر مشخص نمایید. -1

 ضعیف متوسط خوب

    روخوان  و روانخوان 

    تجویف

    صوت و لحن

    مفاح  و مرثيه خوان 

    ترتيل

    قرائ  ادعيه

    تواشيح

    مفاهي  و تفسير قرآ 

 در صورت مثت  بود  پاسخ، کفاميک از موارد زیر شامل شاا م  گردد.   □خير   □بله   آیا حافظ قرآن می باشید؟ -1

    □جزء س  ام  □جزء  5       □جزء  10  □جزء  20    □حافظ کل

 □خير       □بله  آیا در زمینه داوری مسابقات قرآنی تجربه ای دارید؟ -2

 □خير  □بله  آیا در مسابقات قرآنی رتبه کسب کرده اید؟ -3

 ....................(  در چه رشته ای؟ .□استان     □کشوری    □مل     □)بين الالل  در صورت مثبت بودن : در چه سطحی؟ -4

 توانمندی ها تا چه میزان در فعالیت های فرهنگی زیر مهارت دارید؟ -6

 ضعیف متوسط زیاد

    بازیگر تئاتر و سيناا

    خوشنویس 

    طراح 

    شعر و ادب

    موسيق 

    فيلاترداری و عكاس 

    مطتوعات و نشریات

    گرافيک و صفحه آرای 

    ا هنرهای تجس

    انيايشن سازی

    پژوهش های فرهنگ 

    مشاور 

    گریمجری

    داستا  نویس 

    صنایع دست 

    کارگردان ، مستنفسازی

    برنامه نویس  کامپيوتر و موبایل

 



    زبا  خارج  ) انگليس  ، عرب ، و......(

 

 در صورت مثت  بود  پاسخ، در موارد ذیل مشخص ناایيف.   □خير     □بلهآیا جزء دانشجویان نخبه می باشید؟    -7

 سایر با ذکر مورد ................................. □کارآفرین       □نوآور       □متتكر   □مختر     

 در کدامیک از زمینه های زیر رتبه کسب کرده اید؟  -8

 □وردسایر با ذکر م     □پژوهش   □علا   □ادب   □هنری □فرهنگ 
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 تاکنو  در مسابقات علا  و فرهنگ ، ادب  و هنری شرک  داشته ایف؟

 آیا در مسابقات فوق موفقيت  کسب ناود  ایف؟ )در صورت پاسخ مثت  ارائه حك  الزام  اس (

 در زمینه نشریات در چه محورهایی فعالیت و تخصص دارید؟ -10

 □نشریات تخصص      □، قرآن ، هنری، ادب ، طنز، کاریكاتور و ورزش (نشریات عاوم  )فرهنگ ، اجتااع ، سياس ، دین 

 □آثار )تيتر، ختر، گزارش،  عكس، گرافيک و صفحه آرای ، ....(

 ب ( ععقه منفی های دانشجو: 

 عالقه مند به شرکت در کدامیک از کالسهای آموزشی زیر می باشید؟ )به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید(. -11

     □مطتوعات □عكاس         □موسيق       □خوشنویس       □طراح       □رایانه             □رآن علوم ق

 □هع  احار      □ستک زنفگ  □فيلاترداری  □خترنگاری   □زبا  خارج   □امفاد رسان 
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 اماکن پيشنهادی شاا:  ............................................               □تفریح  و سياحت 

جتماعی می باشند تمایل به  همکاری در کدامیک از کانون های زیر را با توجه به اینکه کانون های دانشجویی، نهادهای خودجوش در زمینه فرهنگی و ا -13

 دارید؟ )با تعیین اولویت(

      □کانو  شعر و ادب            □کانو  فيل  و عكس                 □کانو  قرآ  و عترت

   □و گردشگریکانو  ایرانشناس             □کانو  عفا  و حجاب                 □کانو  نااز و نيایش

  □کانو  هنرهای تجسا  و صنایع دست                           □کانو  ناایش و تئاتر                □کانو  هع  احار

 □کانو  محيط زیس                          □کانو  انفیشه و گفتگو                □کانو  موسيق 

 ......................سایر موارد) ذکر ناایيف( .............. 
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 □خير                  □بل          دارید؟ امر به معروف ونهی از منکر تحت عنوان طالیه داران معروف را حوزه در همکاری به تمایل آیا-15
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های  با توجه به اینکه نشریات دانشجویی یکی از مهمترین فعالیت ها در حوزه فرهنگی و بستری مناسب جهت شکوفایی و پویایی استعدادها، خالقیت -17

 خير                   ؟       بل یا عالقمند به فعالیت در حوزه نشریات دانشجویی می باشیددانشجویان می باشد آ

 در صورتی که متقاضی انتشار نشریه هستید در چه زمینه ای تمایل به همکاری دارید؟ )می توانید چند انتخاب داشته باشید(. -18

   □ورزش           □ادب          □هنری      □اقتصادی          □علا         □سياس      □اجتااع        □فرهنگ 

 )م  توانيف چنف انتخاب داشته باشيف(    در صورت عالقه مندی به انتشار نشریه دانشجویی می خواهید جزء کدام گزینه ها باشید. -19

 اعضاء تحریریه                   سردبير             مفیر مسئو 

می  )رشته تحصیلی( گروه آموزشییک در ی علمیهادانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعالیتی علمیهاانجمنه اینکه با توجه ب -20

 باشند،

 خير                   بل آیا تمایل به عضویت در انجمن های علمی دارید؟   

 خير                   بل آیا عالقه مند به راه اندازی انجمن هستید؟   

 خير                   بل آیا تمایل به حضور و یا برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن های علمی دارید؟   

 مایل به فعالیت در کدام یک از زمینه های زیر هستید؟)با تعیین اولویت(-21

 اولویت فعالیت اولویت فعالیت اولویت فعالیت اولویت فعالیت

  برگزاری  ناایشگا  ها  برگزاری جشن ها  تفارکات و پشتيتان  برنامه ها   جرای امور ا

  ارائه مطالب  دعوت از اساتيف  برگزاری کارگا  های آموزش   آموزش

  مفیری  سای   تامين محتوای سای   طراح  سای   وب سای 

  گرافيک و صفحه بنفی  عكاس   نوشتن مقاله  نشریه و ویژ  نامه
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